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Kinnig a ra deoc’h Lyo Production ha Tita Productions 
bet o kenbroduiñ gant France 3 Breizh, Tébéo, TébéSud, TVR ha Brezhoweb 

NolweNN  
Korbell

blaithiN  
allaiN

JustiNe 
MorvaN

Kaou 
laNgoët

Produet gant Anne-Edith Cuillandre ha Fred Prémel

FiN ar beD
KoulZaD 2

Un heuliad sevenet gant Nicolas leborgne
Skrivet gant Nicolas leborgne, Christophe lemoine ha Clément Peny

Diwar menoz etienne strubel ha Nicolas leborgne
robin Foster, savet gantañ ar sonerezh orin

WAR HO SKRAMMOÙ ENT-OFISIEL D’AR 17 A VIZ MAE

Teuliad kelaouiñ ha diell video kelaouiñ da bellgargañ diwar www.finarbed.bzh
Stumm skinwel : 2 bennad a 45 munutenn 

Stumm kenrouedad : 10 pennad a 10 munutenn





siNoPsiZ  
Goude koll he labour emañ Mari o vevañ en hec’h-
unan, trapet en hirvoud, inouet-krenn anezhi, pa bellgomz 
dezhi a-greiz holl Anne, mamm Klet, he mignon gwellañ. 
Hennezh eo en doa bet kaset Mari gantañ en un istor 
gwall zañjerus. Klevet a ra e-giz-se emañ Klet war dec’h, 
en arvar da goll e vuhez. Mont a ra an div vaouez da 
glask war e lerc’h. Prestik avat en em rento kont Mari ne 
zeu ket an dañjer diouzh an tu ma soñje dezhi da zigentañ. 
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Un doare thriller, en e greiz ur familh oc’h en em 
zrailhañ 
Fin ar Bed zo ur redadeg a-benn d’an eur, treboulet ganti 
tonkadur an tudennoù. Du hag ankenius an aergelc’h 
ennañ, er stirad-mañ e vez taolet war al leurenn meur a 
hini oc’h en em veñjiñ, meur a vuhez friket. Ken e teu an 
arvesterien da c’houlenn outo o-unan : gwad hor gwazhied, 
pe trec’hiñ gouenn ? Ha da biv kaout kred e gwirionez ?

C’hwitet ar c’houlzad 1 ?
A-hed koulzad 1 Fin ar Bed e oamp bet kaset en ur roadtrip war 
an hentoù e kreiz ar vro da heul tri den hag o zeir flanedenn.
Er c’houlzad 2 e vo adtapet an dud-se gant o amzer dremenet. 
Dre zegouezh ha dre gejañ ouzh tud all, e-kreiz maezioù don 
ha kevrinus ar vro, en em gavint tal-ouzh-tal gant o familh dre 
gaer pe o familh dre heg, hag o kas gouzout pegement a gred 
lakaat dezho. 

Ur stirad niverel a c’helloc’h gwelet war ho poellgomzer, 
ho tablezenn, hoc’h urzhiataer 
Pep pennad eus an heuliad a gas c’hoant da c’houzout 
petra ’vo war-lerc’h, gant pep a aergelc’h ha pep a zibenn 
fesonet e mod « cliffhanger » a lak an nen da c’houlenn 
un dra hepken : gwelet ar pennad a zo war-lerc’h. Berr 
(dek munutenn) evel ma ’z eo ar pennadoù ennañ, ez eo 
aes sellet ouzh ar stirad diouzh ar mod nevez a ra eus an 
arvester.ez ur « binge-watcher ».

Ur program gwerzhet war ar marc’had etrebroadel 
Prenet eo bet ar stirad gant ar gompagnunezh gwerzhioù 

etrebroadel « Videoplugger » he deus gwerzhet anezhañ 
pelloc’h da chadennoù skinwel e pemp bro (Stadoù-

Unanet, Kanada, Kembre, Italia, Bro-Skos). Istitlet 
eo bet ar c’houlzad 1 e korseg ivez gant ar 

savenn Allindì (SVOD). 

Ober anaoudegezh gant ur yezh vev, klevet nebeut 
Gant Fin ar Bed e vezer kaset e-barzh ur bed n’eus ket anezhañ, 
ur bed ma vez bevet, lennet, lavaret pep tra e brezhoneg. Dre an 
istitloù gallek e chello pep hini gwelet ar stirad avat, ha dont da 
anavezout e-giz-se pinvidigezh ha kened ar brezhoneg. Piv ’ta a 
lavaro n’eo ket ur yezh vev ? 

Bev-buhezek eo ar brezhoneg hag ar c’hleweled produet e 
brezhoneg en deiz hiziv, gant 207 000 brezhoneger ha programmoù 
niverus evit ar skinwel, ar genrouedad. Emañ Fin ar Bed da vat 
e-barzh al luskad-se. 

Ur stirad a lak birvilh en dud
Birvilh e-leizh zo savet e-mesk an arvesterien gant Fin ar Bed, ar 
stirad faltazi kentañ 100% e brezhoneg. E 2018 e oa bet dibabet 
ar stirad evit mont war ar renk e Luchon (Festival des créations 
télévisuelles) e rummad ar programmoù berr.

Un doare produiñ dibar
Produet eo bet Fin ar Bed gant daou embregerezh, Lyo Production 
(Anne-Edith Cuillandre) ha Tita Productions (Fred Prémel). Gant 
skoazell ar CNC (Centre National de la Cinématographie), Procirep/
Angoa, an ADAMI ha France Télévisions diouzh tu Frañs, ha skoazell 
Rannvro Breizh, France 3 Breizh hag ar chadennoù TVR, Tébésud, 
Tébéo ha Brezhoweb diouzh tu Breizh.

Priziet eo bet ar c’houlzad 1 gant an dud a vicher :
- dibabet evit mont war ar renk e Gouel ar Mediaou Keltiek (Celtic 
Media Festival)
- dibabet evit mont war ar renk e Luchon (Festival des Créations 
Télévisuelles)
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Nicolas Leborgne, sevener

Abaoe ouzhpenn pemzek vloaz ez on sevenour filmoù-
faltazi ha diellfilmoù. A gav din en em gloka an daou stumm 
senema-se, ken ret-holl eo rein ode d’ar gwirvoud er 
faltazi evit ma vo buhezek ha ma vo kred dezhi. Hag er 
c’hontrol e vezan broudet gant ostilhioù al leurennin hag an 
dramaouriezh da rein d’an arvesterien un deveizadur eur 
ar gwirvous ha n’eo ket dre ret ar wirionez, ma gwirionez-
me ne lavaran ket. 

Un dibab film lennadur
DOUCHE FROIDE gant Laurent Poitrenaux ha Nanou Garcia,

SORTIR Bruno Todeschni ha Philippe Nahon (Takami Productions, 2011), 
CANADA gant Agathe Schlencker ha Sophia Leboutte (Takami Productions, 2014) 

GRAVITE (Iloz Productions, 2015)

E 2017 e oa bet Nicolas Leborgne kenskrivagner ha kensevener koulzad 1 ar stirad Fin ar Bed. 
Dalc’het en deus gant e hent evit ar c’houlzad 2, pa ’z eo bet kenskrivagner ha kensevener 

hennezh adarre.
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Penaos e kontfec’h deomp berr-ha-berr koulzad 2 Fin 
ar Bed ?
N’eo ket gwall aes kinnig deoc’h koulzad 2 Fin ar Bed 
hep diskuliañ ar fin anezhañ. Daou roll pennañ zo ennañ 
evelkent : hini Mari, c’hoariet gant Nolwenn Korbell, ha 
hini Klet, c’hoariet gant Kaou Langoet. Un dalc’h nevez a 
oa evit an eil koulzad avat : kavout div gomedianez nevez a 
gomzfe brezhoneg, unan anezho gant ur pouez-mouezh 
iwerzhonek pe saoznek. Ha deuet omp a-benn : Blaithin 
Allain, 50 vloaz anezhi, a c’hoari roll Anne, mamm Klet, o 
klask war-lerc’h he mab, ha Justine Morvan a c’hoari roll 
Maelis, e vuiañ karet da hennezh. Deuet int war-wel er 
c’houlzad nevez hag ur brav a souezh eo bet din o mod 
da c’hoari, koulz an eil hag eben. Boulc’het eo an istor 
gant ur bellgomzadenn gant Anne da Vari evit embann 
dezhi ez eo aet he mab Klet diwar wel.

Disheñvel eo bet ar mod da seveniñ ar c’houlzad 2 
diouzh hini ar c’houlzad 1 e-keñver hoc’h arz ?
N’haller ket cheñch pep tra etre ur c’houlzad 1 hag ur 
c’houlzad 2, padal ez eus e-leizh a draou nevez en eil 
koulzad. Ar wech-mañ emaomp kalz nebeutoc’h gant ur 
road-movie da heul tri den ha teir flanedenn. Un den 
war dec’h a zo er c’houlzad-mañ, ha reoù all a vo war 

dec’h hepdale. Tem ar familh a zo muioc’h e-kreiz ar 
jeu. Boued zo bet klasket reiñ ivez evit kompren 

e-barzh tudenn Mari, petra ’fell dezhi, piv eo. 

Start eo ar sujedoù ho peus lakaet war chouk ho 
tudennoù er c’houlzad 2, boureviañ anezho e-giz-se 
a ra plijadur deoc’h ? 
Darvoudoù un tamm garv a zo er c’houlzad-mañ. Du 
a-walc’h an traou, ha me ’vourr gant ar soñj e vo kavet 
harz ha skoilh war he hent gant an dudenn c’hoariet gant 
Nolwenn Korbell. Ur stourmerez eo-hi, kement ha ken 
bihan ma c’heller lakaat anezhi da anduriñ traou zo hep 
kouezhañ e-barzh plegoù a vefe re deñval pe re drist.

Penaos eo bet ar filmañ war leurenn ar c’houlzad 2 ?
E miz Du hon eus filmet, ur mare dibabet ganeomp 
kerkent ha ma oamp krog da skrivañ. Filmañ er goañv zo 
gouzout e vo fank, glav, yenijenn. Bez’ e oa ar metoù-se 
da vezañ e-kreiz ar jeu eta, penn-da-benn d’ar stirad. 
Ne oa ket anv da ziskouez un oabl glas met kentoc’h 
gouleier kalet a-walc’h, dilufr hag amsklaer. Aet eo ar 
filmañ war-raok evel m’hon doa soñjet da zigentañ, dre 
vras. Da lavaret eo hon doa war-dro ugent devezh evit 
filmañ un istor hag a sav d’ur c’hant munutenn bennak. 
Ur mell ritm, ha ret e oa deomp dalc’hen mat gant 
hor c’hrog rak well-wazh e vez filmet peder pe bemp 
munutenn e-doug pep devezh labour. Sed ne oamp ket 
evit troadañ an traou war an tomm. Souezhadennoù zo 
bet memestra, traou ne oamp ket engortoz da gaout, 
evel kemend-all a wallamzer (glav, amzer dourmant). An 
deiz ma oamp o filmañ e bord an dour e oa degouezhet 
kej-mej ar gwallamzer hag ar reverzhi vras war un dro, 
ken e oa savet an dour uheloc’h eget ma oa bet soñjet 
deomp. Ken uhel all ken e oa en em gavet a-us ar c’hae 
ar vag ma oamp o filmañ war he bourzh. Un eston !



E Breizh e tremen an istor e Fin ar Bed, petra eo ar vro-
mañ evidoc’h hag evit ar stirad ?   
N’hallfe ket bezañ bet e lec’h all. Daoust ma n’eo ket 
poltred Breizh eo a vez graet ganeomp, pa soñjan ervat 
on tomm ouzh an dremmvro, ouzh ar yezh, ouzh ur bern 
traou a ro din ar santimant e oa graet an istor evit bezañ 
filmet amañ ha n’eo ket e lec’h all. Ar yezh a zegas un dra 
bennak, ha pa ne gomzfen ket anezhi. An dremmvro ivez, 
din-me eo kempoell da vat e tremenfe an istor amañ. 

Peseurt splet a vez degaset gant ar brezhoneg er 
stirad ? Me n’on ket brezhoneger. Burzhudus a-walc’h 
eo, memestra, filmañ en ur yezh na gomzan ket. Un ijin 
a zo war-dro ar yezh-se, ur binvidigezh hag a zeu eus ar 
mod da c’hoari testennoù bet skrivet e galleg ha troet 
e brezhoneg. Ma santimant eo e vez degaset gant ar 
brezhoneg ur binvidigezh ouzhpenn er stirad. Din-me ez 
eo ur yezh skeudennet-kaer, ur yezh pinvidik.

Ha petra a vo war-lerc’h gant Fin ar Bed ? War-lerc’h ? 
Daoust hag echu eo an istor bremañ ’giz-mañ ? Me ’garfe 
a-walc’h dalc’hen ganti, hag ar broduktourien ivez o deus 
c’hoant, ’gav din. Krog omp da soñjal er pezh a vefe war-
lerc’h, hag er fin dreist-holl. Gouzout a reomp penaos e 

oa bet boulc’het an avantur. Bremañ eo klask klozañ 
anezhi en ur feson hag a vo kempoell gant hent ar 

vuhez evit Mari. 

Hep diskuliañ re a draou, Mari zo fall he jeu e fin ar 
c’houlzad 2. War beseurt hentoù emaoc’h en soñj da 
gas anezhi war-lerc’h ?
Me ’gred din eo tem ar familh eo ez on sachet gantañ, 
tem an tiegezh a glaskin diorren. War an tu-se em eus 
c’hoant da vont da c’houde, a soñj din. Gouzout penaos 
e ray Mari evit en em dennañ. Partiet fall anezhi, ken ez 
eo. Penaos e teuio a-benn da vont dreist ar gloued a zo 
dirazi e fin ar c’houlzad 2 ? Sevel tiegezh ? Met peseurt 
tiegezh ? Gwelet ’vo. 

Un nebeud komzoù c’hoazh evit reiñ c’hoant deomp 
da vat da sellet ouzh Fin ar bed ?
Souezhet e voc’h, ma ’z eo bet graet mat hon labour 
ganeomp war-dro ar senario hag ar seveniñ. Aze e oa 
ar pal ivez, evit ar c’houlzad 2 : kas an arvesterien war 
hentoù ne oant ket bet en soñj da doullañ. Un tammig 
muioc’h a drefu hag a souezh. Er c’houlzad 1 e oa tri den 
pennañ hag a oa fromus-tre, emichañs, hag an dremmvro 
a oa ivez. Er c’houlzad 2, ouzhpenn an dremmvro, ez eus 
ur gêr a blij din : Brest. Ur blijadur vras eo bet din filmañ 
ar c’houlzad 2 a-bezh er gêr-se. E fin ar gont emañ aze, 
marteze, an abeg pennañ din da lavaret deoc’h sellet 
ouzh ar c’houlzad nevez !
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NOLWENN 
KORBELL (Mari) 

Brezhonegerez a-vihanik eo 
Nolwenn Korbell. E Douarnenez 
emañ o chom, goude bezañ bet o 
chom e-pad meur a vloaz e Roazhon ha 
neuze e Kembre. Abaoe he studi e Skol Uhel 
Arz an Teatr e Roazhon he deus kaset ur vrav a 
garierenn evel kanourez, skrivagnerez, sonaozourez 
(pemp pladenn e ti Coop Breizh, unan all e ti LADTK), 
ha komedianez er c’hoariva (gant al leurennerien Guy 
Pierre Couleau, Yves Beaunesne, Jean Lacornerie, Pauline 
Ribat), er skinwel hag er sinema (« An Enez du » gant Marie Hélia, 
« An dianav a rog ac’hanon » gant Avel Corre, rolloù bihan e-barzh « 
Doc Martin » gant Stéphane Clavier, « L’inconnu de Brocéliande » gant 
Vincent Giovanni, « Marie Tempête » gant Denis Malléval, hag a-raok pell er 
stirad « Gloria » gant Julien Colonna). E 2017 e oa aet ganti ar roll pennañ e « Fin 
ar Bed ». Advouezhiañ a ra e galleg filmoù faltazi (rolloù Nina Hoss e « Barbara » gant 
Christian Petzold, Gina Gershon e « Killer Joe » gant William Friedkin, Ahd e « Wadjda 
» gant Haifaa al-Mansour, Buzzlina e « La grande aventure de Maya l’abeille » gant Alexs 
Stadermann, Cynthia Nixon e « Emily Dickinson, A Quiet Passion » gant Terence Davies...) hag 
advouezhiañ a ra ivez e brezhoneg (nevez zo, roll an aktourez pennañ Eve Myles er stirad kembreat 
« Keeping Faith », « Merc’her beure » e brezhoneg, ha meur ha meur a dresadenn-vev hag a film 
faltazi). Bevañ ha labourat a ra Nolwenn Korbell en ur c’hempouez seder etre kan ha c’hoari-pezh. Naturel 
eo dezhi ober gant ar galleg koulz ha gant ar brezhoneg, he yezh-vamm, ha klask a ra reiñ d’ar yezh-se he 
gwelusted reizh hag he renk reizh er sevenadur hag er bed.



BLaitHiN aLLaiN 
(anne)

Ganet eo ar gomedianez 
Blaithin Allain en Iwerzhon 

(Conamara) ha divyezhek eo a-vihanik 
(iwerzhoneg/saozneg). Studiet he 

deus an hensaozneg er skol-veur e Dulenn 
ha c’hoari-pezh he deus graet gant strollad 

c’hoariva ar skol-veur, renet gant Terry Jones eus 
skipailh Monty Python. Labouret he deus goude se 

war-dro oberenn Shakespeare gant ur raktres c’hoariva 
bale-bro. Pa oa erruet Blaithin Allain e Breizh evit he studi e 

oa bet dedennet kerkent gant kened ar brezhoneg. Barzhez eo 
ivez, skrivañ a ra testennoù embannet e meur a vro ha lakaet sonerezh 

d’o heul. Dalc’het he deus da zeskiñ he micher c’hoariva e skol Jacques 
Lecoq, hag en em gavet eo, war he hent, gant ar strollad c’hoariva brezhonek 
Madarjeu. Graet he deus anaoudegezh gant ar vuzisianez Emmanuelle Huteau 
dre ul labour kenleurenniñ ganti evit c’hoariva Montroulez. Alese e oa ganet ar 

raktres Canterbury, barok ha farsus war un dro. Boazet ma oa da vont war leurennoù ar 
c’hoariva, setu deuet ganti he zaol-esa kentañ evit ar sinema, dre c’hoari e koulzad 2 Fin ar 

Bed. Emañ Blaithin Allain o labourat bremañ war-dro ur raktres nevez, un abadenn evit an holl, 
gant ur soner iwerzhonat hag a lako an iwerzhoneg war al leurenn, gant ar saozneg hag ar galleg. 



Kaou Langoët 
(Klet)

 
Paotr Brest, Kaou Langoet zo pignet war 

ul leurenn da gentañ evel kaner er strollad 
punkrock Gimol Dru Band. Eno eo e oa bet 

gwelet gant Pascale Breton, ha setu kinniget dezhañ 
ganti c’hoari unan eus rolloù pennañ he film faltazi « 

Suite Armoricaine ». Ur gornblegenn mil bouezus evitañ 
peogwir ez eo bet broudet diwar neuze da zeskiñ ar vicher en 

Actors Factory e Pariz, ha da vont pelloc’h ganti da-c’houde dre 
c’hoari e meur a film berr. Adalek 2017, dre berzh al luskad Kino, en 

em lak Kaou da seveniñ filmoù berr embroduet, gant se e c’hell derc’hel 
da bleustriñ war ar c’hoari-pezh ha war ar filmañ. Gant ar memes tro-

spered eo e kemet perzh er gevredigezh Morzhol Prod, krouet e 2019 gantañ 
ha gant ur vandennad tud yaouank eus Penn-ar-Bed. Desket en deus ivez ar vicher 

advouezhiañ e studio Dizale, prestet e vouezh gantañ er filmoù-bevaat « Your name », 
« Azur hag Asmar », « Psychopass »… C’hoariet en deus Kaou nevez zo e daou stirad a zo 

engortoz da vezañ skignet : « Dirty Henry » gant Yann Corbon, ha « Comme quoi » diwar ur 
vann dreset gant Bastien Vivès.



JUStiNE MORvaN 
(Maëlis) 

 
Bet eo plac’h Bro-Leon e skol Diwan 

ha komz a ra brezhoneg flour. E 2016 e oa 
bet kensevenet « C’hwi a gano » ganti ha gant 
Perynn Bleunven ha Quentin Morvan, ur stirad 

faltazi war ar genrouedad, produet ganto o-unan : 
koulzad kentañ e 2016, eil koulzad e 2019. Kensevenet 
he doa ivez e 2019, gant Perynn Bleunven, ar stirad « 

Difi zero lastez » bet produet gant Kalanna Production ha 
skignet e 2020 war France 3 Breizh. E skeud-se he deus desket 

Justine ar vicher advouezhiañ e studio Dizale, ha prenet he deus 
skiant eno tamm-ha-tamm. Pa ’z eus bet kinniget dezhi kemer perzh er 

c’hasting evit Fin ar Bed he deus bet tro da gregiñ gant ar vicher aktourez. 
Ouzhpenn ar micherioù-se ez eo Justine muzisianez ha kanourez ivez, en ur 

strollad pop-rock gallek : Hoggyh. Emañ ar strollad war cheñch er mare-mañ, da 
vat o sevel tonioù nevez. Gant pasianted e rank gortoz ma vo addigoret ar salioù evit 

reiñ ar re-se da glevet d’ar publik. Raktreset he deus Justine seveniñ un teulfilm a-raok 
pell ivez. 
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Robin Foster, savet gantañ ar sonerezh orin

E Kendal (e-kichen Manchester, Bro-Saoz) emañ orin Robin Foster. Ugent vloaz 
zo e oa deuet da chom da benn pellañ Penn-ar-Bed, awenet gant an tamm 
douar-se. E 2008, goude bezañ bet sonaozour e meur a strollad sonerezh, en 
doa roet lañs Robin Foster d’ur raktres sevenet en e-unan : an albom « Life 
is elsewhere », maget a vloaz da vloaz gant e vuhez e « penn ar bed » Breizh 
vihan, ha troet e selloù war-zu Breizh-Veur e vro c’henidik. E miz Mae 2010, 
dre zegouezh, en doa klevet ar c’haner-gitarour Dave Pen (Archive, Birdpen) 
LP kentañ Robin, hag aet e darempred gantañ. Kamaradiet an daou Saoz an 
eil gant egile, ha divizet kerkent e kemerfe perzh Dave Pen en enrollañ evit an 
albom e oa Robin o labourat warnañ abaoe c’hwec’h miz, anvet « Where do 
we go from here ? ». Unnek ton a ya d’ober an eil oberenn-se, pemp anezho 
hep kan. Kinnig ar bladenn zo graet gant Ray Cokes, 
« Happy/Sad » an ton kentañ anezhi en un aergelc’h 
sinfonek gant degadoù a gitaroù, pep hini anezho 
bet lakaet preder e liv he son ha tortiset ar son-se 
er studio. A deñvalijenn da sklêrijenn, eus kement-
se ez eus kaoz en albom, gant titloù evel « Concrete 
Skies », « Sad/Happy ». Eus gouzañv ha dasprenañ 
ivez gant « Forgiveness » ha « This is not an exit 
». Nerzh ar vuhez a adkaver gant « Deadwood » 
hag e lusk diroll. Fichfichal a ra an nen war « Left 
Turn », un ton elektro-kenañ. N’ankouaomp ket ar 
varzhoniezh, e-barzh « Black Mountain ».



BO
N
U
S

Ur podkast hag ur pennad bonus.

« Diabarzh » zo ur stirad pemp podkast, pep a 3 pe 4 munutenn dezho, bet 
skrivet evit reiñ c’hoant d’an dud da welet koulzad 2 Fin ar Bed. Kentoc’h eget 
kinnig un « tizher » savet evel boaz diwar adframmañ divizoù ha sonioù tennet 
eus ar film, hon eus kavet gwell lakaat Mari da gomz. Unan eus tudennoù pennañ 
ar stirad anezhi, komz a ra adalek al lec’h hag ar poent m’en em gav e fin ar 
c’houlzad 2. Komz a ra Mari deomp ha dezhi hec’h-unan, ha soñjal, derc’hel 
soñj, prederiañ, addont war ar pezh zo aet d’ober he buhez betek-henn, ha 
klask meizañ perak ha penaos ez eo erruet e-lec’h m’emañ bremañ. Ha pelec’h 
emañ, just a-walc’h ? Petra he deus graet ? Ne vez ket roet a respontoù gant « 
Diabarzh », er c’hontrol, pa ’z eus e « Diabarzh » goulennoù en he c’hreizon, 
soñjezonoù o toullañ o hent, hag ivez ur sklêrijenn nevez taolet war an den luziet-
se, Mari… pe kement merc’h-den ha mab-den a zo. 





Marie - Nolwenn Korbell

anne - Blaithin Allain

Klet - Kaou Langoët

Maëlis - Justine Morvan

Gant  

Kevin - Tangi Daniel

Noe - Derv Perroud Anelli

Gweltaz - Sébastien Le Guillou

Josy - Nicole Le Vourch

Yann - Stéphane Grossi
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 ?
  

D’ar 17 a viz Mae 2021 
war France 3 Breizh

D’an 21 a viz Mae 2021  
war chadennoù Breizh 

ha war o lec’hiennoù e mod replay

adalek an 12 a viz Mae  
war france.tv
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Produerion

Kenbroduerion ha skignerion

Gant skoazell
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Luc adam  

06 18 04 45 03 - lucadam2007@yahoo.fr 

 
Morgane Lincy Fercot (Tita productions) 

02 98 11 23 70  - m.lincy@titaprod.com 

 

Maëlle Blain (Lyo production) 

02 97 37 67 07 -  maelle@lyoproduction.com 

 

Produerien

 anne-Edith Cuillandre (Lyo production) 

ae@lyoproduction.com

Fred Prémel (Tita productions) 

f.premel@titaprod.com

 

Facebook
 www.facebook.com/finarbed 

twitter 

twitter.com/finarbed 

instagram 

 @finarbed 




